
Fizika 1. pótzh 

BSC 1. évfolyam 2010/2011 tanév 1. félév 

 

g = 10 m/s
2
- értékkel számoljon!  (minimum szint 14 pont!) 

Elméleti kérdések: (1 pont/kérdés) 

1. Mi a Cavendish kísérlet lényege? 

2. Írja le a Steiner tételt! 

3. Írja le Newton III. axiómáját! 
4. Miért könnyebb húzni egy szánkót, mint tolni? 

5. Mi a rezonancia? 

6. Mekkora a hossza annak a matematikai ingának, aminek a periódusideje 2 másodperc? 

7. Hogyan számolja ki a forgási energiát? 

8. Hány dB-lel nagyobb a 10 W/m2 a 0.01 W/m2 –nél? 

9. Mi az impulzusmomentum magyar megfelelője? 

10. Mi a Doppler effektus? 

11. Írja fel a rugóhoz erősített tömegpont differenciálegyenletét!  

12. Írja le a rotációra vonatkozó dinamikai alapegyenletet! 

13. Mi a tehetetlenségi nyomaték mértékegysége? 

14. Miért szakadt le a Takoma híd? 

 

Feladatok: (7 pont/feladat) 
1. Három azonos méretű (l=80 cm) és tömegű (m=2 kg) vékony fémszálból szabályos hármszöget készítünk és egyik 

csúcspontja körül , a háromszög síkjában lengetjük. 

Mekkora a periódusidő? (7 pont) 

2. Egy m = 5kg tömegű állócsigát a plafonhoz rögzítünk. A csigán átvetett ideális kötél két végéhez egy m1 = 2 kg, 

illetve m2 = 8 kg tömeget erősítünk. Mekkora a tömegek gyorsulása, ha a kötél nem csúszik meg? (5 pont) 

Mekkora erő hat a plafonnál? (2 pont) 

3. Egy tömegpont egyenes vonalú mozgást végez a következő egyenlet szerint: 

                   x = 5 t
2
 + 2 e

-0,5t
 + sin( 0,4 t )                              (SI) 

a./ Mekkora a sebessége a t1= 2 s időpontban? (4 pont) 

b./ Számítsa ki Δt= (2s, 3s) időtartamra a tömegpont átlagsebességét! (3 pont) 
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