
Mérnöki fizika 1. zárthelyi 
2013/14 

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) = t2·cos(0,5t), y(t)= t2·sin(0,5t). Milyen pályán mozog a test? 
Hol megy át először az y tengelyen? Mennyi lesz a sebessége a t=0,8s pillanatban?  

2. feladat: Egy nagyméretű vízszintes lapon egy 10 cm sugarú, 0,8 kg tömegű golyó 
áll.  A lapot 1,5 m/s állandó sebességgel vízszintesen mozgatni kezdjük. Mekkora 

lesz a golyó fordulatszáma illetve sebessége, mikor már gurul, ha =0,1?  

3. feladat: Egy félresikerült műhold fellövés során a hordozórakéta a földfelszín 
felett 150 km magasságban, 2000 m/s függőleges sebességgel enged el egy 
műholdat. Mekkora magasságig megy fel a műhold, mielőtt visszaesne? (A Föld 

tömege 6·1024 kg, az általános tömegvonzás állandója  = 6,6·10-11 Nm2/kg2) 

bónusz feladat: Mennyi a tömege annak a 20 cm fedősugarú, 
10 cm alapsugarú, 30 cm magasságú csonkakúpnak, amelynek 

sűrűsége a (r)=2000+4000r függvény szerint változik a 
szimmetriatengelytől mért távolsággal? 
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