
Fizika I. 1. zárthelyi, 2014/15 I. félév 

(g~ 10 m/s2 értékkel számolj) 

Kérdések: (1 pont/jó válasz) 

1. Miért nagy tömegűek a mozdonyok? 
2. Harmonikus rezgőmozgásnál milyen kapcsolat van a frekvencia és az amplitúdó között? 
3. Mi volt a Cavendish kísérlet célja? 
4. Mi a rezonancia? 
5. Mekkora frekvenciájú alaphang alakul ki egy L hosszúságú, mindkét végén rögzített 

húron? 
6. Hogyan definiálható egy pontrendszer tömegközéppontja? 
7. Mi a különbség a dB és a fon skála között? 
8. Létezik-e inercia-rendszerben centrifugális erő? 
9. Mi a Coriolis erő? 
10. Hogyan mérik az ISS-en (nemzetközi űrállomás) az űrhajósok testtömegét? 
11. Mi a gyorsulás analóg mennyisége a forgó mozgásnál (jel, mértékegység)? 
12. Hány decibellel hangosabb a 0,01 W/m2 intenzitású hang a 2·10-3 W/m2 intenzitású 

hangnál?  
13. Mi a Hooke törvény? 
14. Azonos tömegű, sugarú és fordulatszámú henger és golyó közül melyiknek nagyobb a 

forgási energiája? 

Feladatok (7 pont /feladat) 
1, Egy test az x tengely mentén mozog, és a helyét az alábbi függvény adja meg: 

x(t) = 2·t3-5·sin(0,5t) + 3·e-0,7·t  (minden adat SI-ben értendő) 
Határozd meg a test sebességét és gyorsulását a t=0,7 s pillanatban! 
Mennyi lesz a test átlagsebessége a (0,5s; 1,8s) időtartamban? 

2, Az ábrán látható fizikai inga egy 10 dkg tömegű, 50 cm hosszú rúdból és egy 
hozzá erősített, 40 dkg tömegű, 10 cm sugarú vékony hengerből áll. A 
henger középpontja 10 cm-re van a rúd középpontjától. Mekkora az inga 
lengésideje, ha az ábra síkjára merőleges forgástengely (t) 5 cm távolságban 
van a rúd végétől? 

3, Vízszintes, súrlódásmentes felületen egy M=0,98 kg tömegű test egy D = 100 N/m 
rugóállandójú, kezdetben nyújtatlan rugóval van a falhoz rögzítve. A M tömegű testbe 
vízszintes, 200 m/s sebességgel belelövünk egy 2 dkg tömegű lövedéket, amely a testben 
marad. Mekkora lesz a kialakuló rezgőmozgás amplitúdója, és test sebessége az ütközést 
követő 4. másodpercben? 

Bónusz feladat (valamelyik feladatot kiválthatod ezzel): Egy 20 kg tömegű, 10 
cm sugarú állócsigára tekert, súlytalannak tekinthető kötelén lóg egy test. 
Mekkora a test tömege, ha a rendszert magára hagyva m/s2 gyorsulással 
mozog lefele? 
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