
Fizika 1. zárthelyi dolgozat 

BSC 1. évfolyam 2010/2011 tanév 1. félév 

 

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

Összefüggések esetén írja le, hogy mit jelentenek az összefüggésben levő betűk! 

 

Elméleti kérdések: (1 pont/kérdés) 

 
1. Lehet-e a helyzeti energia értéke negatív? (miért) 

2. Mi az Eötvös inga és mit mérnek vele? 

3. Miért mindegy,hogy hová tesszük a szubbasszusládát egy 3mx3m-es szobában? 

4. Írja le Newton II. axiómáját! 

5. Írja le a Hooke törvényt!  

6. Mi a rezonancia? 

7. Melyek a merev test egyensúlyának feltételei? 

8. Írja le Newton gravitációs törvényét! 

9. Hány dB-lel nagyobb a kétszeres intenzitású hang? 

10. Mi a vöröseltolódás a kozmológiában? 

11. Mi a Michelson- Morley kísérlet lényege? (célja, kivitelezése) 

12. Miért nagytömegűek a mozdonyok? 
13. Mi a Coriolis erő? (nagysága, iránya) 

14. Hogyan változik a csillapított rezgőmozgás amplitúdója az idő függvényében? 

 

Feladatok: (7 pont/feladat) 
1. Négy azonos méretű (l=80 cm) és tömegű (m=0.2 kg) vékony fémszálból négyzetet készítünk és egyik csúcspontja 

körül , a négyzet síkjában lengetjük. Mekkora a periódusidő? (7 pont) 

2. Mekkora gyorsulással mozog egy 30º-os hajlásszögű lejtőre helyezett m=5 kg tömegű, 20 cm sugarú gömb 

középpontja, ha tisztán gördül? (5 pont) 

Legalább mekkora súrlódási együttható kell ehhez? (2 pont) 

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

                   x(t) = 2t
3
 + 3 e

0,7t
 + 5 sin( 0,3 t )                              (SI) 

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

b.  Számítsa ki a (2s; 3s) időtartamra a tömegpont átlagsebességét! (3 pont) 

 

 

 
Fizika 1. zárthelyi dolgozat 

BSC 1. évfolyam 2010/2011 tanév 1. félév 

 

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

Összefüggések esetén írja le, hogy mit jelentenek az összefüggésben levő betűk! 

 

Elméleti kérdések: (1 pont/kérdés) 

 

15. Lehet-e a helyzeti energia értéke negatív? (miért) 

16. Mi az Eötvös inga és mit mérnek vele? 

17. Miért mindegy,hogy hová tesszük a szubbasszusládát egy 3mx3m-es szobában? 

18. Írja le Newton II. axiómáját! 

19. Írja le a Hooke törvényt!  

20. Mi a rezonancia? 

21. Melyek a merev test egyensúlyának feltételei? 
22. Írja le Newton gravitációs törvényét! 

23. Hány dB-lel nagyobb a kétszeres intenzitású hang? 

24. Mi a vöröseltolódás a kozmológiában? 

25. Mi a Michelson- Morley kísérlet lényege? (célja, kivitelezése) 

26. Miért nagytömegűek a mozdonyok? 

27. Mi a Coriolis erő? (nagysága, iránya) 

28. Hogyan változik a csillapított rezgőmozgás amplitúdója az idő függvényében? 

 

Feladatok: (7 pont/feladat) 
4. Négy azonos méretű (l=80 cm) és tömegű (m=0.2 kg) vékony fémszálból négyzetet készítünk és egyik csúcspontja 

körül , a négyzet síkjában lengetjük. Mekkora a periódusidő? (7 pont) 
5. Mekkora gyorsulással mozog egy 30º-os hajlásszögű lejtőre helyezett m=5 kg tömegű, 20 cm sugarú gömb 

középpontja, ha tisztán gördül? (5 pont) 

Legalább mekkora súrlódási együttható kell ehhez? (2 pont) 

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

                   x(t) = 2t
3
 + 3 e

0,7t
 + 5 sin( 0,3 t )                              (SI) 

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

b.  Számítsa ki Δt= (1s; 2s) időtartamra a tömegpont átlagsebességét! (3 pont) 

 


