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A számpéldáknál g=10 m/s2-tel számoljon!

1. Egydimenziós mozgást végzõ test hely-idõ függvénye : x(t)=3t2+4sin (0.02 t)    (SI)
Mekkora az átlagsebessége a 2. és 3. másodperc között ? Mekkora a pillanatnyi
sebessége és pil lanatnyi gyorsulása  a 2. másodperc idõpil lanatban ?

2. 1mm belsõ átmérõjû, 5 cm hosszúságú injekciós tûn keresztül 0.002 Pas viszkozitású
oldatból 15 cm3-t fecskendezünk be 5 perc alatt 1500 Pa nyomással szemben. Hány
Pa nyomás alkalmazása szükséges ?

3. Egy csavarrugóra helyezett 200 g-os tömeget 120 1/ perc fordulatszámmal forgatunk
vízszintes síkban. A rugó eredeti hosszának 20 %- ával nyúlt meg. Mekkora a
direkciós erõ?

4. Egy a=50 cm oldalú négyzet csúcspontjaiba rendre 2 kg, 3 kg 4 kg és 5 kg tömegû
tömegpontokat helyezünk. Milyen messze van a tömegközéppont a 2 kg-os
tömegponttól ?

5. Írja le tömören hogyan mérte laboratóriumban az olaj viszkozitását!( mit, miért,
hányszor stb.). A mért adatokkal hogyan értékelte ki a mérést?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
6. Írja le Newton I. és II. axiómáit!
7. Í rja le a Hagen- Poiseuil le törvényt. (Í rja le , hogy a képletben szereplõ kifejezések

mit jelentenek !)
8. Mekkora energia tárolódik egy összenyomott , ideális rugóban ? Vezesse le az

összefüggést!
9. Melyek a merev test egyensúlyának feltételei ? Mit jelentenek az egyes feltételek ?
10. Írja le a Bernoulli törvényt! Írjon  le egy olyan jelenséget, amit ezzel lehet

megmagyarázni !
11. Írja le a Steiner tételt ! Mi a tehetetlenségi nyomaték SI mértékegysége ?
12. Hogyan számolható ki a kapilláris emelkedés ? Mi a felületi feszültség

mértékegysége ?
13. Írja le az Archimédesz törvényt !
14. Hogyan számolható ki a forgási energia ? Mi a tehetetlenségi nyomaték

mértékegysége ?
15. Mit mond ki a munkatétel?
16. Mi a centripetális erõ ? Milyen az iránya, mekkora az értéke?
17. Hogyan függ a légnyomás a földfelszíntõl való magasságtól ?
18. Í rja le a Ostwald-viszkoziméter mûködését !
19. Írja le a kontinuitási törvényt ! Írjon rá egy gyakorlati példát !
20. Mi az impulzus ? Mit mond ki az impulzusmegmaradási törvény ?

Pontozás:
1 - 5 feladat:   3 pont/feladat
6 - 20 feladat: 1 pont/feladat


