
Fizika I. 1. zárthelyi, 2016/17 I. félév 

(g~ 10 m/s2 értékkel számolj) 

Kérdések: (1 pont/jó válasz, a válaszokat indoklással együtt fogadjuk el!) 

1. Mikor nevezünk egy hullámot transzverzálisnak? 
2. Vázold fel egy csillapított kényszerrezgés amplitúdóját a gerjesztő frekvencia 

függvényeként! 
3. Hogyan határozható meg a centripetális gyorsulás? 
4. Miért könnyebb a haladó kerékpárral egyensúlyozni, mint az állóval? 
5. A geoszinkron pályán a távközlési műholdak a Földhöz képest állnak. Miért nem esnek le? 
6. Miért áll fel a jégtáncos a korcsolya hegyére, mikor forgásba kezd? 
7. Harmonikus rezgőmozgásnál milyen kapcsolat van a frekvencia és az amplitúdó között? 
8. Hogyan mérik az ISS-en (nemzetközi űrállomás) az űrhajósok testtömegét? 
9. Ha egy ingaóra késik, „lefele” vagy „felfele” kell elmozdítani az ingarúdra erősített súlyt a 

késés megszüntetéséhez? 
10. Miért nagyobb a mély hangokra optimalizált hangszóró a magas hangokra 

optimalizáltnál? 
11. Mi a traffipax működési elve? 
12. Adj egy gyakorlati példát a rezonanciára! 
13. Egy m tömegű, R sugarú, vagy egy m/2 tömegű, 2R sugarú hengernek nagyobb a forgási 

energiája, ha azonos fordulatszámmal forognak? 
14. Miért huzagolják a fegyverek csövét (csavarvonalban hornyokat marnak belülről a csőbe, 

ami megpörgeti a kirepülő lövedéket)? 

 

Feladatok (7 pont /feladat) 
1, Egy tőlünk (vízszintesen) 15 méterre lévő fán, a föld felett 8 méter magasan van egy varjú. 

Egy csúzlival szeretnénk őt eltalálni, ezért a föld felett 1,5 méter magasan levő csúzliból a 
vízszintessel 40 fokos szöget bezáróan kilövünk egy követ. Mekkora sebességgel kell ezt 
megtennünk a sikeres találathoz? 

2, Egy 5 cm és egy 8 cm sugarú golyóból egy „keljfeljancsi”-t készítünk. A 
kisebb golyó tömege 10 dkg, a két golyó azonos anyagból készült. Mekkora 
periódusidővel kezd el lengeni a 10 cm hosszú madzagra felkötött eszköz, 
ha meglökjük?  

3, Az x tengely mentén mozgó test helyét t időpontban az alábbi függvény adja meg: 
x(t) = 10·t2 + 3·e-0,2t – 0,6·cos(2t)   (SI) 

Határozd meg a test sebességét és gyorsulását a t= 1,5 s pillanatban! 
Mennyi lesz a test átlagsebessége a (1 s; 3 s) időtartamban? 

Bónusz feladat (valamelyik feladatot kiválthatod ezzel): Egy kerekeskút 10 kg 
tömegű, 10 cm sugarú hengeréről leesik a hajtókar, emiatt a henger, a 
súlytalannak tekinthető kötél, és a kötélen függő 1 kg tömegű vödör magára 
maradva mozog. Mennyi víz van a vödörben, ha a vödör 7 m/s2gyorsulással 
mozog lefele? 


