
16. Egy radioaktív izotóp felezési ideje T = 15 év.Hány %-a bomlik el
    20 év alatt?
17. Üvegben a fény terjedési sebessége 200.000 km/s.Mekkora lesz a törés-
    szög ennél az üvegnél, ha a beesési szög 80°?( A fény sebessége leve-

    gôben 3·108 m/s.)
18. A táblán látható kapcsolásnál az ellenállások értékei R1 = 100 õ;
    R2 = 400 õ,  R3 = 50 õ. A t el ep el ekt r omot or os  er ej e 12 V,  bel s ô el l en-
    ál l ás a 10 õ. Mekkor a ár amok f ol ynak az  egyes  el l enál l ás okban?Mekkor a az
    R2-es ellenálláson a feszültség?
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Elméleti kérdések :

1. Írja le Newton I. és II. törvényeit !
2. Hogyan definiáljuk két vektor vektoriális szorzatát ? 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 2kg (0,0) , 3kg (2,0) ,4 kg (2,2),

5 kg (0,2)   (SI) . Hol van a tömegközéppont ?
5. Írja le a Hagen-Poiseuille törvényt ! Írja le, hogy az egyes mennyiségek mit jelentenek ?
6. Mi a forgómozgás dinamikai alapegyenlete ? Hogyan számoljuk ki egy vékony rúd tehetetlenségi

nyomatékát a végén átmenõ, rúdra merõleges tengelyre ?
7. Í rja le a rugóra erõsített tömegpont differenciál egyenletét és a pil lanatnyi sebesség függését az idõtõl !
8. Írja le a Bernoulli egyenletet ! Írjon rá egy alkalmazási példát !
9. Mi a forgatónyomaték definíciója ? Mi az SI mértékegysége ?
10. Írja le a hidrosztatika Pascal törvényét ! Mi a lényege a hidraulikus gépeknek ?
11. Hogyan számolható ki a rugóban tárolt energia ? Bizonyítsa be !
12. Mi az impulzus ?  Milyen megmaradási törvények érvényesek a tökéletesen rugalmas ütközésnél  ?
13. Írja le a Steiner tételt! Mi a tehetetlenségi nyomaték mértékegysége?
14. Í rja le a Newton-féle gravitációs törvényt! Egy 2 cm átmérõjû fagolyót és egy 2 cm átmérõjû vasgolyót

ejtünk le 10 méter magasból. Melyik éri el elõbb a talajt?
15. Írja le a Cavendish kísérletet! Mi a kísérlet célja?

16. MÉRÉS:
Írja le hogyan mérte laboratóriumban a torziós asztalka tehetetlenségi nyomatékát ! Hogyan értékelte ki a
mérést ?

Feladatok :
17. 5000 kgm2 tehetetlenségi nyomatékú lendítõkerékre az indulástól számított 5 percig 200 Nm

forgatónyomaték hat. Mekkora fordulatszámot ér el ? Hány fordulatot tesz meg? Mekkora lesz a forgási
energiája ?

18. 500 m2  alapterületû uszályhajó merülési mélysége 20 cm-rel növekedett. Hány m3  2.5 kg/dm3 sürüségû
homokot raktak rá ?

19. Vasúti kocsi ütközõrugójának direkciós ereje 500 N/m. Mekkora sebességgel ütközhet neki egy 5 tonna
tömegû vasúti kocsi, ha azt 2 cm-rel való összenyomódás után áll ítja meg ? Mekkora energia tárolódik
ekkor a rugóban ?

20. .Egydimenziós mozgást végzõ 500 g tömegû tömegpont hely-idõ függvénye :
                                x(t)=4 sin(0.5t)+2e0.5t                       (SI)
a.Mekkora az átlagsebessége az 1. és 2. másodperc között ?
b.Mekkora a pil lanatnyi sebessége a 2. másodperc idõpil lanatban ?
c.Mekkora erõ hat rá a 2. másodperc idõpil lanatban ?

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