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2002/2003. tanév 1. félév

1.  Írja le Newton I. és III. törvényeit !
2.  Hogyan definiáljuk két vektor  skalárszorzatát ? Írjon rá példát a fizikából !
3.  Mi a centripetális gyorsulás ?  Létezik-e forgó koordinátarendszerben ?
4.  Egy síkbeli pontrendszer négy tömegpontból áll. A tömegek és koordinátáik 1kg (0,0) , 2kg (2,0) ,
     3kg (2,2) , 4 kg (0,2)   (SI) . Rajzolja le egy koordinátarendszerben! Hol van a tömegközéppont ?
5.  Írja le a Hagen-Poiseuille törvényt ! Írja le, hogy az egyes mennyiségek mit jelentenek ?
6.   Hogyan számoljuk ki egy korong tehetetlenségi nyomatékát a síkjára merõleges

szimmetriatengelyére ? Írja le a Steiner-tételt!
7.  Mit nevezünk harmonikus rezgõmozgásnak ? Í rja le a rugóra erõsített tömegpont differenciál egyenletét és a

pillanatnyi sebesség függését az idõtõl !
8.  Írja le a Bernoulli egyenletet ! Írjon rá egy alkalmazási példát !
9.  Írja le a kontinuitási törvényt! Írjon rá egy alkalmazási példát !
10. Írja le a hidrosztatika Pascal törvényét ! Mi a lényege a hidraulikus gépeknek ?
11. Hogyan számolható ki a rugóban tárolt energia ? Mi a rugóállandó (direkciós erõ) SI mértékegysége?
12.  Mi az impulzus (lendület)?  Milyen megmaradási törvények érvényesek a tökéletesen rugalmas

 ütközésnél?
13.  Írja le Torricelli kifolyásra vonatkozó törvényét! Mi a nyomás SI mértékegysége?
14.  Írja le Archimédesz törvényét! Bizonyítsa be!
15.  Hogyan számoljuk ki a hidrosztatikai nyomást? Mekkora a légköri nyomás értéke?

Mérés :

16. Írja le hogyan mérte laboratóriumban az olaj viszkozitását ! Hogyan értékelte ki a mérést ?

Feladatok:

17. 4000 kgm2 tehetetlenségi nyomatékú lendítõkerékre az indulástól számított 3 percig 500 Nm
      forgatónyomaték hat. Mekkora fordulatszámot ér el ? Mekkora lesz a forgási energiája ?
18. 200 m2  alapterületû uszályhajó merülési mélysége 10 cm-rel növekedett. Hány m3  2.5 kg/dm3 sürüségû
homokot raktak rá ?
19.Vasúti kocsi ütközõrugójának direkciós ereje 4000 N/m. Mekkora sebességgel ütközhet neki egy 5 tonna
tömegû vasúti kocsi, ha azt 5 cm-rel való osszenyomódás után áll ítja meg ? Mekkora energia tárolódik ekkor a
rugóban ?
20. Egy testet 30 fokos szögben 20 m/s sebességgel elhajítunk vízszintes talajon. Milyen messze csapódik a

talajba? Mekkora  maximális magasságot ér el hajítás közben?

Pontozás :  1.-15.------  1     pont/feladat
                   16.-20.-----   3   pont/feladat


