
Fizika I. 1. pót-zárthelyi, 2015/16 I. félév 
(g~ 10 m/s2 értékkel számolj) 

Kérdések: (1 pont/jó válasz) 

1. Milyen frekvenciatartományban hall az ember? 
2. Miért nagy tömegűek a mozdonyok? 
3. Egy merev test tehetetlenségi nyomatékát meghatározták az összes egymással 

párhuzamos tengelyre. Melyik tengelyre minimális a tehetetlenségi nyomaték? 
4. Mit nevezünk inercia-rendszernek? 
5. Mi az erő analóg mennyisége a forgómozgás esetén? 

6. Mit nevezünk merev testnek? 
7. Mi az ultrahang, és mire használják? 
8. Miért szakadt le a Takoma híd? 
9. Hogyan működik a traffipax? 
10. Mi szabja meg egy hang hangszínét? 
11. Egy hangszóró hangszintjét egy adott helyen 80 dB erősségűnek mérjük. Mennyi 

lesz a hangszintmérő által mutatott érték, ha a hangszóró teljesítményét 
háromszorosára növeljük? 

12. Mi a tömeg analóg mennyisége a forgó mozgásnál (jel, mértékegység)? 
13. Milyen függvény szerint csökken a csillapodó rezgőmozgás amplitúdója? 
14. Egy m tömegű R sugarú, és 2m tömegű R/2 sugarú lendkerék azonos 

fordulatszámmal forog. Azonos–e a forgási energiájuk, ha nem melyiké a 
nagyobb? 

Feladatok (7 pont /feladat) 
1, A vízszintes tengely mentén mozgó test x koordinátáját az alábbi függvény írja le: 

x(t) = 3·t3-4· e-0,2·t +5· sin(0,5t) (minden adat SI-ben értendő) 
Határozd meg a test sebességét és gyorsulását a t=0,8 s pillanatban! 
Mennyi lesz a test átlagsebessége a (1 s; 3 s) időtartamban? 

2, Egy súlyzó egy 20 dkg tömegű, 30 cm hosszú rúdból, és a két végére 
illesztett 0,4 kg tömegű, 5 cm sugarú golyóból áll. Mekkora periódusidejű 
lengéseket végez a test, ha az A ponton átmenő tengely körül 
meglengetjük? 

3, Egy kerekeskút 10 kg tömegű, 10 cm sugarú hengeréről leesik a hajtókar, 
és magára marad a henger, meg a rátekert, súlytalannak tekinthető 
kötélen függő, 2 kg tömegű vödör. Mekkora gyorsulással mozog a vödör, 
ha a kötél nem csúszik meg a hengeren? 

Bónusz feladat: Egy toronyház 10 méter magas ablakából a vízszintessel 35 fokos 
szöget bezáróan, 25 m/s kezdősebességgel eldobunk egy követ. A ház aljától milyen 
messze, mekkora és milyen irányú sebességgel csapódik a földbe a kő? 

  

A 



Fizika I. 1. pót-zárthelyi, 2015/16 I. félév 
(g~ 10 m/s2 értékkel számolj) 

Kérdések: (1 pont/jó válasz) 

15. Milyen frekvenciatartományban hall az ember? 
16. Miért nagy tömegűek a mozdonyok? 
17. Egy merev test tehetetlenségi nyomatékát meghatározták az összes egymással 

párhuzamos tengelyre. Melyik tengelyre minimális a tehetetlenségi nyomaték? 
18. Mit nevezünk inercia-rendszernek? 
19. Mi az erő analóg mennyisége a forgómozgás esetén? 

20. Mit nevezünk merev testnek? 
21. Mi az ultrahang, és mire használják? 
22. Miért szakadt le a Takoma híd? 
23. Hogyan működik a traffipax? 
24. Mi szabja meg egy hang hangszínét? 
25. Egy hangszóró hangszintjét egy adott helyen 80 dB erősségűnek mérjük. Mennyi 

lesz a hangszintmérő által mutatott érték, ha a hangszóró teljesítményét 
háromszorosára növeljük? 

26. Mi a tömeg analóg mennyisége a forgó mozgásnál (jel, mértékegység)? 
27. Milyen függvény szerint csökken a csillapodó rezgőmozgás amplitúdója? 
28. Egy m tömegű R sugarú, és 2m tömegű R/2 sugarú lendkerék azonos 

fordulatszámmal forog. Azonos–e a forgási energiájuk, ha nem melyiké  nagyobb? 

Feladatok (7 pont /feladat) 
1, A vízszintes tengely mentén mozgó test x koordinátáját az alábbi függvény írja le: 

x(t) = 3·t3-4· e-0,2·t +5· sin(0,5t) (minden adat SI-ben értendő) 
Határozd meg a test sebességét és gyorsulását a t=0,8 s pillanatban! 
Mennyi lesz a test átlagsebessége a (1 s; 3 s) időtartamban? 

2, Egy súlyzó egy 20 dkg tömegű, 30 cm hosszú rúdból, és a két végére 
illesztett 0,4 kg tömegű, 5 cm sugarú golyóból áll. Mekkora periódusidejű 
lengéseket végez a test, ha az A ponton átmenő tengely körül 
meglengetjük? 

3, Egy kerekeskút 10 kg tömegű, 10 cm sugarú hengeréről leesik a hajtókar, 
és magára marad a henger, meg a rátekert, súlytalannak tekinthető 
kötélen függő, 2 kg tömegű vödör. Mekkora gyorsulással mozog a vödör, 
ha a kötél nem csúszik meg a hengeren? 

Bónusz feladat: Egy toronyház 10 méter magas ablakából a vízszintessel 35 fokos 
szöget bezáróan, 25 m/s kezdősebességgel eldobunk egy követ. A ház aljától milyen 
messze, mekkora és milyen irányú sebességgel csapódik a földbe a kő? 

 

A 


