
Fizika 1. (pót) zárthelyi dolgozat 
BSC 1. évfolyam 2007/2008 tanév 1. félév 

 
g = 10 m/s2- értékkel számoljon!  (minimum szint 14 pont!) 
(Összefüggések esetén írja le, hogy mit jelentenek az összefüggésben levı betők!) 
 
 Elméleti kérdések: (1 pont/kérdés) 
1. Írja le a Steiner tételt! 
2. Miért mindegy, hogy hová tesszük a szubbasszusládát egy 3m x 3m-es szobában?  
3. Írja le Newton III. axiómáját! 
4. Írja le a Hooke törvényt!  
5. Mi a vöröseltolódás és mi köze van az İsrobbanáshoz? 
6. Hogyan számoljuk ki a rugóenergiát? 
7. Mi a Doppler effektus? 
8. Hány dB-lel nagyobb a 0.1 W/m2 a 10-5 W/m2 –nél? 
9. Írja le a rugóra erısített tömegpont mozgásának differenciál egyenletét! 
10. Írja le a Newton-féle gravitációs törvényt! 
11. Ki volt Kármán Tódor és mivel foglalkozott? 
12. Írja le a rotációra vonatkozó dinamikai alapegyenletet! 
13. Milyen függvény szerint változik csillapodó rezgımozgásnál az amplitúdó? 
14. Mi a Galton síp? 
 
Feladatok: (7 pont/feladat) 
1. Egy m=2 kg tömegő, l=80 cm hosszú vékony rúdhoz egy 15 cm sugarú, M=400 g tömegő korongot 

erısítünk úgy, hogy a korong síkja és a rúd egy síkban van. Az így kapott testet a rúd szabad végén átmenı, 
rá merılege t tengely körül meglengetjük a korong síkjában. Mekkora a periódusidı? (7 pont) 

2. Egy m1= 5 kg és egy m2= 10 kg tömegő hasáb úgy csúszik le egy 30°-os lejtın, hogy végig érintkezésben maradnak. A csúszási 
súrlódási együttható m1 és a lejtı között 0,15, m2 és a lejtı között 0,3. (Az m2 van alul) 
a./ Mekkora a közös gyorsulás? (3 pont) 
b./ Mekkora erıvel hat egymásra a két hasáb a mozgás folyamán? (4 pont) 

3. Egy tömegpont egyenes vonalú mozgást végez és a pillanatnyi sebessége a következı egyenlet szerint változik: 
                   v = 2 t - sin( 0,2 t )                              (SI) 
a./ Mekkora a sebessége és a gyorsulása a t1= 2 s idıpontban? (3 pont) 
b./ Számítsa ki ∆t= (1s, 3s) idıtartamra a tömegpont átlagsebességét! (4 pont) 
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g = 10 m/s2- értékkel számoljon!  (minimum szint 14 pont!) 
(Összefüggések esetén írja le, hogy mit jelentenek az összefüggésben levı betők!) 
 
 Elméleti kérdések: (1 pont/kérdés) 
1. Írja le a Steiner tételt! 
2. Miért mindegy, hogy hová tesszük a szubbasszusládát egy 3m x 3m-es szobában?  
3. Írja le Newton III. axiómáját! 
4. Írja le a Hooke törvényt!  
5. Mi a vöröseltolódás és mi köze van az İsrobbanáshoz? 
6. Hogyan számoljuk ki a rugóenergiát? 
7. Mi a Doppler effektus? 
8. Hány dB-lel nagyobb a 0.1 W/m2 a 10-5 W/m2 –nél? 
9. Írja le a rugóra erısített tömegpont mozgásának differenciál egyenletét! 
10. Írja le a Newton-féle gravitációs törvényt! 
11. Ki volt Kármán Tódor és mivel foglalkozott? 
12. Írja le a rotációra vonatkozó dinamikai alapegyenletet! 
13. Milyen függvény szerint változik csillapodó rezgımozgásnál az amplitudó? 
14. Mi a Galton síp? 
 
Feladatok: (7 pont/feladat) 
1. Egy m=2 kg tömegő, l=80 cm hosszú vékony rúdhoz egy 15 cm sugarú, M=400 g tömegő korongot 

erısítünk úgy, hogy a korong síkja és a rúd egy síkban van. Az így kapott testet a rúd szabad végén átmenı, 
rá merılege t tengely körül meglengetjük a korong síkjában. Mekkora a periódusidı? (7 pont) 

2. Egy m1= 5 kg és egy m2= 10 kg tömegő hasáb úgy csúszik le egy 30°-os lejtın, hogy végig érintkezésben maradnak. A csúszási 
súrlódási együttható m1 és a lejtı között 0,15, m2 és a lejtı között 0,3. (Az m2 van alul) 
a./ Mekkora a közös gyorsulás? (3 pont) 
b./ Mekkora erıvel hat egymásra a két hasáb a mozgás folyamán? (4 pont) 

3. Egy tömegpont egyenes vonalú mozgást végez és a pillanatnyi sebessége a következı egyenlet szerint változik: 
                   v = 2 t - sin( 0,2 t )                              (SI) 
a./ Mekkora a sebessége és a gyorsulása a t1= 2 s idıpontban? (3 pont) 
b./ Számítsa ki ∆t= (1s, 3s) idıtartamra a tömegpont átlagsebességét! (4 pont) 
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