
Fizika I. 1. zárthelyi, 2015/16 I. félév 

(g~ 10 m/s2 értékkel számolj) 

Kérdések: (1 pont/jó válasz) 

1. Miért könnyebb húzni egy szánkót, mint tolni? 
2. Lehet-e a súrlódási erő mozgató erő? Ha igen, adj rá példát! 
3. Lehet-e a munkavégzés negatív? 
4. Mit mond ki a Steiner tétel? 
5. Egy lejtő tetején elengedett, azonos tömegű és sugarú henger vagy golyó közül melyik ér 

előbb a lejtő aljára? Miért? 
6. Miért nem szabad esztergapad mellé fénycsöves világítást szerelni? 
7. Harmonikus rezgőmozgásnál milyen kapcsolat van a frekvencia és az periódusidő alatt? 
8. Ha egy autóban egy karosszériaelem elkezd rezegni, akkor a gázpedálra lépve a rezgés 

csökken. Miért? 
9. Miért mélyebb egy dobermann kutya hangja, mint egy palotapincsié? 
10. Mondj egy gyakorlati alkalmazást a Doppler effektushoz! 
11. mi egy guruló golyónál a kerületi és szögsebesség kapcsolata? 
12. Mire használható a Pappus tétel? 
13. A műholdakat pályára állító rakéták Nyugat – Kelet vagy Kelet – Nyugat irányba indulnak 

(vagy ez az irány véletlenszerű)? 
14. A közeledő autó hangját a Doppler effektus miatt magasabb frekvenciájúnak halljuk, mint 

a kibocsátott hang frekvenciája. Megváltozik-e a hallott frekvencia, ha közben az autó 
felől felénk fújni kezd a szél? 

Feladatok (7 pont /feladat) 
1, Egy menekült egy almát szeretne átdobni a határ túloldalán rekedt barátjának. A kerítés 

(műszaki határzár) 4 méter magas, de a NATO drót miatt 3 méternél nem lehet közelebb 
menni hozzá. Legalább mekkora kezdősebességgel kell eldobnia az almát a sikeres célba 
juttatáshoz, ha feltételezzük, hogy a dobás iránya a vízszinteshez képet 70 fok? 

2, Az ábrán látható triangulum három darab 10 dkg tömegű, 40 cm hosszú 
rúdból készült. Az eszközt egy szögre akasztjuk, és saját síkjában 
meglengetjük. Mennyi lesz a lengésideje?  

 
3, Ha két, rugóval összekötött testet az egyik testnél fogva tartunk, majd elengedjük, akkor 

az alsó test az alábbi függvény szerint mozog 
y(t) = 5·t2- 0,2·sin(3t)  (minden adat SI-ben értendő) 

Határozd meg a test sebességét és gyorsulását a t=0,5 s pillanatban! 
Mennyi lesz a test átlagsebessége a (1,2s; 2s) időtartamban? 

Bónusz feladat (valamelyik feladatot kiválthatod ezzel): Egy 2 kg tömegű, 10 
cm sugarú állócsigán ávetett, súlytalannak tekinthető kötél két oldalára 1 
illetve 2 kg tömegű testeket erősítettünk, a kért test kezdetben 60 cm 
magasan van az asztal felett. Mennyi idő alatt ér a nehezebb az asztalra? 


