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

(g~ 10 m/s2 értékkel számolj) 

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

1. Miért készítik szándékosan nagy tömegűre a mozdonyokat? 
2. Egy konyhai mérlegre fél pohár vizet téve megváltozik-e a mérleg által mutatott 

érték, ha egy fémrúddal a vízbe nyúlunk (ügyelve, hogy ne érjünk a pohár falához)? 
3. Melyek egy merev test egyensúlyának feltételei? 
4. Létezik-e inercia-rendszerben centrifugális erő? 
5. Lehet-e a mechanikai munka negatív? 
6. Egy lejtő tetejéről (egyszerre elengedve) legurul egy henger és egy golyó (a 

tömegük és a sugaruk azonos). Melyik ér előbb a lejtő aljára, és miért éppen az? 
7. Melyik csillag lesz a Sarkcsillag 25 700 év múlva? 
8. Mekkora egy harmonikus rezgést végző test sebességének maximuma? 
9. Mi értünk felharmonikus alatt? 
10. Megváltoztatja-e a Doppler hatás mértékét egy hozzánk közeledő autó hangja 

esetén, ha az autó haladási irányába fújni kezd a szél? 
11. Mi az ultrahang, és mire használják? 
12. Mi a traffipax működési elve? 
13. Egy adott hangteljesítménnyel sugárzó hangszóró hangerősségét tőle egy bizonyos 

távolságban 80 dB-nek mérjük. Hány dB-re változik a mutatott érték, ha a 
hangszóró teljesítményét háromszorosára növeljük?  

14. A lendkerék általában egy lapos, nagy sugarú korong. Miért jobb ez az alak, mint 
egy hosszú, kis sugarú henger? 

 

Feladatok (7 pont /feladat) 
1, Egy vízszintes talajon álló ház 8 m magasan levő erkélyéről a vízszintessel felfele 40 

fokos szöget bezáróan 20 m/s sebességgel, csúzlival kilövünk egy követ. A háztól 
mekkora távolságban, mekkora és milyen irányú sebességgel ér a kő a talajra? 

2, Egy 100 N/m rugóállandójú rugón 0,98 kg tömegű homokzsák függ, amibe alulról, 
100 m/s sebességgel belelövünk egy 2 dkg tömegű lövedéket. Mekkora lesz a 
kialakuló rezgőmozgás frekvenciája és amplitúdója?  

3, Az x tengely mentén mozgó test helyét t időpontban az alábbi függvény adja meg: 
x(t) = 6·t3  – 0,4·cos(1,5t) - 2·e-0,3t   (SI) 

Határozd meg a test sebességét és gyorsulását a t= 2 s pillanatban! 
Mennyi lesz a test átlagsebessége a (1 s; 3 s) időtartamban? 

Bónusz feladat (valamelyik feladatot kiválthatod ezzel): Mekkora sebességgel és 
mennyi idő alatt gurul le egy 50 cm magas, 30 fokos lejtő tetejéről egy álló helyzetből 
elindított golyó? Legalább mekkora tapadási súrlódási együtthatóra van szükség a 
golyó és a lejtő között a guruláshoz (tiszta gördüléshez)? 


