
Fizika I. 1. zárthelyi, 207/18 I. félév 
A válaszokat indoklással fogadjuk el! (g~ 10 m/s2 értékkel számolj) 

Kérdések: (1 pont/jó válasz) 
1. Mit nevezünk inercia-rendszernek?  
2. Hogyan határozható meg a forgási energia (ha képletet írsz, melyik betű mit jelent)? 
3. Mire használható fel a gyakorlati életben a Doppler effektus? 
4. Hol használunk kényszerrezgést? Adj rá gyakorlati példát! 
5. Egy merev test tehetetlenségi nyomatékát meghatározták az összes egymással 

párhuzamos tengelyre. Melyik tengelyre minimális a tehetetlenségi nyomaték? Miért? 
6. Egy szánkót húzni könnyebb vagy tolni (a szánkó alacsony, ezért a húzó/tolóerő nem 

vízszintes)?  
7. Létezik-e inercia-rendszerben centrifugális erő?  
8. Az óramutató járásával megegyező, vagy ellentétes irányban kezd el örvényleni egy 

ausztráliai hotelszobában a fürdőkádból kifolyó víz? (persze ha kihúzzuk a dugót !) 
9. Ha egy ingaóra siet, „lefele” vagy „felfele” kell elmozdítani az ingarúdra erősített súlyt 

ahhoz, hogy pontosan járjon? 
10. Rajzold le egy gerjesztett, csillapított rezgőmozgás amplitúdóját a frekvencia 

függvényében! 
11. Miért áll fel a jégtáncos a korcsolya hegyére, mikor forgásba kezd? 

12. Hogyan határozták meg, hogy mikor volt az Ősrobbanás? 
13. Egy hengernek és gömbnek azonos a tömege és a sugara. A henger és a gömb azonos 

forgási energiával forog. Melyiknek nagyobb a perdülete – vagy az is azonos?  
14. Egy hangszórótól 1 méter távolságban 90 dB hangerősséget mérünk. Mennyivel kellene 

messzebb vinnünk a mérőeszközt tőle, hogy csak 80 dB-t jelezzen? 

Feladatok (7 pont /feladat) 
1, A vízszintes tengely mentén csillapodó rezgőmozgást végző test x koordinátáját az alábbi 

függvény adja meg (minden adat SI-ben értendő): 

𝑥(𝑡) = 0,6 ∙ 𝑒−0,1∙𝑡 ∙ sin(0,5 ∙ 𝑡 −
𝜋

2
) 

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

2, Az ábrán látható elrendezésben egy 5 kg tömegű testet egy 4 kg tömegű 
csigán átvetett súlytalannak tekinthető kötéllel egy vízszintes asztalon levő, 
3 kg tömegű testhez kötünk (az asztal és a test közötti csúszási súrlódási 
együttható 0,2). Mekkora gyorsulással mozog lefele az 5 kg-os test? 

3, 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 a rúd közepétől 5 cm távolságban fúrt lyukon átmenő szögre akasztjuk és 
meglökjük? 

Bónusz feladat: (bármelyik feladatot kiválthatja): Mekkora sebességgel dobjunk el 1,5 méter 
magasból a vízszintessel 60 fokos szöget bezáróan egy kosárlabdát, hogy az beleessen a 
tőlünk (vízszintesen) 8 méterre levő, 3 méter magasan elhelyezett kosárba? Mekkora volt 
mozgás közben a labda legnagyobb magassága és a legkisebb sebessége? 
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