
Mérnöki fizika 1. zárthelyi 
2012/13 

mindegyik feladat jó megoldása 10 pontot ér, g~10 m/s2 

1. feladat: Egy tömegpont kétdimenziós mozgást végez az alábbi koordináta- 
függvények szerint: x(t) = 0,3∙t2∙cos(0,4t), y(t)= 0,3∙t2∙sin(0,4t). Milyen pályán mozog 
a test? Hol megy át először az x és az y tengelyen? Mennyi lesz a sebessége a t=0,8s 
pillanatban?  

2. feladat: Egy 0,5 kg tömegű, 5 cm sugarú golyót 2 m/s nagyságú, vízszintes 
sebességgel vízszintes asztalon forgás nélkül ellökünk. Mekkora lesz a golyó 

sebessége mikor gurul? Mennyit csúszik a golyó az asztalon? (=0,2)  

3. feladat: Mekkora a tömege annak a csonkakúpnak, amelynek a forgástengelye az 
x tengely, alaplapjának középpontja az origó, alaplapi sugara 20 cm, magassága 40 
cm, a fedőlapjának sugara 30 cm, és a sűrűsége a ρ(r) = 1000+2000∙r függvény 
szerint függ a forgástengelytől mért távolságtól? 

bónusz feladat: Mennyi idő alatt csökken a vízmagasság a harmadára egy felül 
nyitott, 20 cm alap és 30 cm fedősugarú, 40 cm magasságú, csonkakúp alakú 
folyadéktartályban, ha az alján a=1 cm2–es lyuk van? 
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