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2. zárthelyi dolgozat
Fizika BSc és Fizikatanár MA szak, Mechanika alap szint, 2019/20 őszi félév, 2019. december 10.

1. Előfordulhat-e, hogy két test ütközése során az egyik test impulzusa (gyakorlatilag) nem változik? (1 p)

a) Igen, ha az ütközés két azonos tömegű test között teljesen rugalmas, és az egyik test kezdetben állt.

b) Igen, ha az ütközés két azonos tömegű test között teljesen rugalmatlan, és a testek egymással szemben
haladtak.

c) Igen, ha az egyik test tömege végtelenül nagy.

d) Nem, hiszen zárt rendszerben az összimpulzus csak úgy lehet állandó, ha a két test impulzus változása
éppen kiegyenlíti egymást.

2. Egy M tömegű, R sugarú tömör henger peremére egy m tömegű tömegpontot ragasztott valaki? Mekkora az
így kapott test tehetetlenségi nyomatéka a henger szimmetriatengelyére vonatkoztatva? (1 p)

a) MR2

b) (m+M)R2

c) (m+M/2)R2

d) (m+M)R2/2

e) (m/2 +M)R2

f) 2
5(m+M)R2

3. Egy téglalap alakú nehéz üveglapot két munkás visz fel
egy lépcsőn. Az üveglapot az alsó sarkain fogják meg,
és függőleges irányú erővel tartják (lásd ábra). Melyik
ember fejt ki nagyobb erőt, az első vagy a hátsó? (1 p)

a) Az első ember fejt ki nagyobb erőt.
b) Egyenlő erőket fejtenek ki.
c) Az hátsó ember fejt ki nagyobb erőt.

4. Egy lejtőre 3 azonos tömegű és sugarú testet helyez-
tünk: abroncs, teli henger és golyó. Egyszerre nulla
kezdősebességgel elindítva milyen sorrendben érnek le
a testek a lejtő aljára? (1 p)

a) Egyszerre.

b) 1. Golyó, 2. Henger, 3. Abroncs.

c) 1. Henger, 2, Abroncs, 3. Golyó.

d) 1. Abroncs, 2. Golyó, 3. Henger.

e) 1. Abroncs, 2. Henger, 3. Golyó.

f) 1. Henger, 2. Golyó, 3. Abroncs.

5. Nyolc db. egyforma tömör kockából valaki az ábrán
látható F alakú testet készítette el ragasztással (a fel-
használt ragasztóanyag tömege elhanyagolható). Vajon
megáll-e a lábán a test? (1 p)

a) Igen, az egyensúlyi helyzet stabil

b) Igen, az egyensúlyi helyzet instabil

c) Nem áll meg.



6. Egy rugóra akasztott test harmonikus rezgőmozgást végez. A test tömege 10 g, maximális gyorsulása 1 m/s2,
maximális sebessége pedig 0,1 m/s. Mekkora a rugóállandó? (1 p)

a) 1000 N/m.

b) 100 N/m

c) 10 N/m

d) 1 N/m

e) 0,1 N/m

f) egyéb

7. Mennyivel nő meg egy keletre haladó vonat súlya a 45◦-os északi szélességi körön? (1 p)

a) 0,03 %-kal.

b) 0,15 %-kal.

c) 0,3 %-kal.

d) 1,5 %-kal.

d) 3 %-kal.

e) Nem nő, hanem csökken.

8. Egy darts céltáblába másodpercenként belefúródik egy 20 g tömegű dart v = 10 m/s sebességgel. Mekkora
átlagos erővel nyomja a céltábla a mögötte található függőleges falat? (1 p)

a) 400 N

b) 200 N

c) 4 N

d) 2 N

e) 0,4 N

f) 0,2 N

9. Egy autó kereke 500 mm átmérőjű. Ezzel az autóval álló helyzetből a = 1 m/s2 gyorsulással haladunk 10
másodpercen keresztül. Hány teljes fordulatot tesz meg ezalatt a kerék? (1 p)

a) 15.

b) 31.

c) 50.

d) 100.

10. Egy 10 m hosszú zsinóron egy 10 kg tömegű homokzsák lóg. Ebbe a zsákba belelövünk egy 10 g tömegű lövedéket
100 m/s vízszintes irányú sebességgel, ettől a zsák lengésbe jön. Mekkora lesz a zsák lengésének körfrekvenciája?
(1 p)

a) 10 1/s.

b) 3,16 1/s.

c) 1 1/s.

d) 0,316 1/s.

e) 0,1 1/s.

f) 0,0316 1/s.
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11. Egy M tömegű és R sugarú csiga vízszintes tengely
körül súrlódás nélkül foroghat. A csigára egy súlytalan
r sugarú (r < R) hengert erősítettek az ábrán látható
módon. A csigára tekert fonal végére egy m1, az r su-
garú hengerre tekert másik fonál végére egy m2 tömegű
testet akasztottunk. Mekkora a korong szöggyorsulása?
(5 p) m1

M

m2

R
r



12. Két rugalmas golyó ugyanakkora v0 nagyságú sebességgel halad egymás felé vízszintes egyenesen. Tökéletesen
rugalmas ütközés után az egyik golyó nyugalomban marad.

a) Mekkora lesz a másik golyó ütközés előtti és utáni v′ sebességeinek aránya? (3 p)

b) Mekkora a golyók tömegeinek aránya? (2 p)


