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ferde hajítás, gyorsuló forgó mozgás 

1, Egy 20 m/s kezdősebességgel, a vízszintessel (felfele) 30 fokos szöget bezáróan eldobott kő milyen 

magasra emelkedik fel, és mekkora távolságban esik vissza az eldobás síkjába? 

2, Egy épület ablakából, 10 m magasból eldobunk egy követ 25 m/s kezdősebességgel, a vízszintessel 

(felfele) 25 fokos szöget bezáróan. A kő az épület aljától mekkora távolságban esik le a vízszintes 

talajra? Mekkora és milyen irányú lesz a sebessége a földet érés pillanatában? 

3, Egy domboldalban (ami egy 10 fokos lejtőnek tekinthető), a vízszintessel 20 fokos szöget bezáróan, 

20 m/s sebességgel eldobott kő az eldobás helyétől mekkora távolságban esik rá a lejtőre? 

4, Egy 10 fokos lejtőre épült épület ablakából, 10 m magasból eldobunk 

egy követ 25 m/s kezdősebességgel, a vízszintessel (felfele) 25 fokos 

szöget bezáróan. A kő az épület aljától mekkora távolságban esik rá a 

lejtőre? Mekkora és milyen irányú lesz a sebessége a földet éréskor? 

5. Egy villanymotor 3000 1/perces fordulatszámmal forog, mikor kikapcsoljuk. Emiatt 1 perc alatt 

egyenletesen lassulva leáll. Hányat fordul még a megállásig? 

6. Egy lemezjátszó korongját álló helyzetből indítva egyenletesen gyorsítjuk 0,1 1/s2 

szöggyorsulással. Mennyi idő után fog megcsúszni a lemezjátszó tengelyétől 10 cm távolságban 

elhelyezett radír, ha a tapadási súrlódási együttható értéke 0,6?  

 

pillanatnyi sebesség, pillanatnyi gyorsulás, szélsőérték 

1. Egy tömegpont egyenes vonalú mozgást végez a következő egyenlet szerint: 

x(t) = 2·t3 - 0,3·e-0,2t + 10·sin(0,3t)  (SI) 

Mekkora a test sebessége és a gyorsulása a t= 2 s időpontban? (26,52 m/s, 23,48 m/s2) 

Mekkora a test átlagsebessége a [1s, 2s] időintervallumon? (14,98 m/s) 

2. Egy tömegpont egyenes vonalú mozgást végez úgy hogy a sebessége az alábbi egyenlet szerint 

változik: 

v(t) = 6·t2 - 0,6·e-0,2t + 9·sin(0,3t)  (m/s) 

Mekkora a test gyorsulása a t= 2 s időpontban?  

Mekkora a test átlagsebessége a [1s, 2s] időintervallumon? 

3. Egy motorkerékpáros A-ból B-be akar jutni. Az úton legfeljebb 

v1= 15 m/s, a mezőn legfeljebb v2= 8 m/s sebességgel tud 

haladni. (AD = 500m, DB = 300 m). 

a./ Határozza meg, hogy az út melyik C pontjában kell a motorosnak 

B irányba fordulni, hogy az utat a lehető legrövidebb idő alatt tegye 

meg! (AC=310,8 m) 

b./ Mennyi ez a legrövidebb idő? (65 s) 

4. Milyen szögben kell egy követ elhajítani vízszintes talaj felett, hogy a lehető legmesszebb essen 

le? (45°) 

5. Milyen szögben kell egy követ elhajítani egy 30 fokos hajlásszögű lejtő tetejéről, hogy a test a 

lejtőn a lehető legmesszebb essen le? 
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Dinamika alaptörvénye, tehetetlenségi erők 

1. Mekkora vízszintes gyorsulással kell mozgatnunk egy 30 fokos hajlásszögű lejtőt, hogy a 

ráhelyezett pontszerű test ne mozduljon el rajta annak ellenére, hogy a súrlódás elhanyagolható? 

2. Mekkora vízszintes gyorsulással kell mozgatnunk egy 30 fokos hajlásszögű, 20 cm magas lejtőt, 

hogy a ráhelyezett pontszerű test 8 másodperc alatt felcsússzon rajta? (a csúszási súrlódási 

együttható a lejtő és m között 0,2.)  

3. Mekkora fordulatszámmal forog egy centrifuga 15 centiméter sugarú, 

függőleges tengelyű dobja, ha a belé helyezett, pontszerűnek 

tekinthető test a dob falára tapad (nem csúszik le)? (a test és a dob 

között a tapadási súrlódási együttható értéke 0,15.) 

4. Egy kezdetben 20 cm hosszú, 400 N/m rugóállandójú rugóra 20 dkg tömegű testet erősítünk, majd 

a rugó szabad végét lerögzítve a testet egy vízszintes síkon adott fordulatszámmal körmozgásra 

kényszerítjük. Mekkora fordulatszám esetén lesz a rugó megnyúlása 5 cm?  

5. Legfeljebb mekkora fordulatszámmal forgathatunk egy 20 cm nyújtatlan hosszúságú, 200 N/m 

rugóállandójú rugón egy 10 dkg tömegű, pontszerűnek tekinthető testet? Mi történik az ennél 

nagy fordulatszám esetén  

6. Mennyivel ”csökkenti” a gravitációs gyorsulásnak az egyenlítőn mérhető értékét a Föld forgása? 

(A Föld sugara ~ 6370 km). 

 

Forgómozgás, tömegközéppont 

 

1, Mekkora gyorsulással mozog lefele egy jojó hengerének tömegközéppontja? 

2, Az ábrán látható elrendezésben mekkora gyorsulással mozog a 0,8 kg tömegű, 

10 cm sugarú henger, ha a rácsavart fonalat 50 N vízszintes erővel húzzuk? 

Legalább mekkora a henger és a talaj között a tapadási súrlódási együttható, ha 

a henger végig tisztán gördül ? (16,6 m/s2, 0,21) 

3, Egy 0,8 kg tömegű, 10 cm sugarú hengerre 8 cm sugarú, elhanyagolható tömegű 

tárcsát szerelnünk, majd a tárcsára csavart kötelet vízszintes, 4 N nagyságú 

erővel húzzuk. Mekkora gyorsulással mozog a henger? 

4, Mekkora gyorsulással mozog egy 40 fokos hajlásszögű lejtőre helyezett henger, ha tisztán gördül? 

Legalább mekkora tapadási súrlódási együttható kell ehhez?  

5, Egy 30 fokos hajlásszögű, 80 cm magas lejtőről legurítunk egy azonos tömegű és sugarú hengert 

és golyót. Melyik ér le előbb és mennyivel, ha feltesszük, hogy mindegyik tisztán gördül?  

6, Egy m=2 kg-os, r =10 cm sugarú és egy M = 4 kg tömegű, R = 15 cm 

sugarú henger együtt tud forogni a közös szimmetriatengelyük körül. Az 

ábrán látható, vízszintes tengelyű állapotukban egy m1 = 3 kg-os és egy m2 

= 5 kg tömegű testeket erősítünk rájuk a hengerekre tekert, súlytalannak 

és nyújthatatlannak tekinthető fonállal. Mekkora lesz az m1 test 

gyorsulása? 

7, Egy M = 4 kg tömegű, R = 20 cm sugarú hengerre erősített könnyű, r = 15 

cm sugarú tárcsára súlytalannak tekinthető fonállal egy m = 2 kg-os testet 

erősítünk, majd az egész rendszert az ábrán látható módon egy, a hengerre 

tekert fonallal a mennyezethez rögzítjük. Mekkora lesz a m gyorsulása, ha 

magára hagyjuk a rendszert? 

 

 

m1       m2 
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Fizikai inga 

1, Mekkora lesz egy vékony, 20 dkg tömegű, L=0,9 m hosszúságú homogén rúd lengésideje, ha a 

felső végétől L/3 távolságra levő, vízszintes tengely körül leng?  

2, Egy ingaóra ingája egy 60 cm hosszú, 20 dkg tömegű rúdból és egy, a végére illesztett, 10 cm 

sugarú, 40 dkg tömegű fémkorongból áll. Mennyi lesz az inga lengésideje, ha a rúd szabad végén 

átmenő, vízszintes tengely körül lengésbe hozzuk? 

3, Egy m=0,8 kg tömegű, L = 120 cm hosszú vékony rúdból, és egy fele akkora 

(tömegű és hosszúságú) rúdból ingát készítünk az ábrán látható módon (a két rúd 

merőleges egymásra). Mekkora lesz az így nyert fizikai inga lengésideje?  

 

4, Mekkora az ábrán látható, egy 6 cm, és egy 10 cm sugarú körökből 

összerakott hóember makett lengésének periódusideje (A két körlap 

érintkezési pontja, és a forgástengely egy egyenesbe esik)? 
 

5, Egy R = 40 cm sugarú homogén körlemezből kivágunk egy r = 20 cm sugarú 

körlemezt amelynek a középpontja 15 cm távolságban van az eredeti körlemez 

középpontjától. Az így nyert test tömege 36 dkg. Mekkora lesz az így nyert 

inga lengésideje, ha azt az ábrán látható módon egy szögre akasztjuk, majd 

miután egyensúlyba került kis kitéréssel meglengetjük? 

 

 

Rezgőmozgás  

1, 0,2 s rezgésidővel harmonikus rezgőmozgást végző test kezdeti kitérése -5 cm és kezdősebessége 

-1 m/s. Adjuk meg a test kitérés-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő függvényét! 

2, Egy 100 N/m rugóállandójú rugón 1 kg-os test, a testhez erősített kötélen 0,5 

kg-os test lóg. Adjuk meg az 1 kg-os test mozgását leíró egyenletet, ha elvágjuk 

a kötelet!  

3, Egy vízszintes helyzetű lemez 5 cm-es amplitúdóval függőleges irányú harmonikus rezgőmozgást 

végez. Legfeljebb mennyi lehet a rezgőmozgás frekvenciája, hogy a lemezre helyezett test ne 

váljon el a lemeztől?  

4.  Egy 100 N/m rugóállandójú rugón 0,95 kg tömegű testbe alulról belelövünk egy 0,05 kg tömegű 

lövedéket 100 m/s függőleges sebességgel (a lövedék a testben marad). Írjuk fel a kialakuló 

rezgőmozgás kitérés-idő függvényét! Mennyi lesz a test sebessége 1,3 s múlva? 

5, Egy M=10 kg tömegű kiskocsi a ráhelyezett m=1 kg tömegű testtel együtt v vízszintes sebességgel 

halad egy függőleges fal felé. A fal és a kocsi között 500 N/m rugóállandójú rugó van (m és M 

között=0,2). Legfeljebb mekkora lehet a kocsi sebessége, hogy a rajta levő test ne csússzon 

meg rajta a lefékeződés és visszalökődés során ?  

6, Egy 40 N súlyú homogén rudat vízszintesen ráteszünk két egyforma, 

párhuzamos és vízszintes tengelyű, egymástól l = 1,2 m távolságra 

elhelyezett hengerre.  

A két hengert azonos szögsebességgel, de ellentétes irányban forgatjuk tengelyük körül. A rúd 

és a hengerek között a súrlódási együttható 0,2. Bizonyítsa be, hogy a rúd súlypontja harmonikus 

rezgőmozgást végez! Mennyi lesz a rezgés periódusideje?  

 

  



Hangtan 

1, Mekkora frekvenciájúnak halljuk a mozdony által kibocsátott, 600 Hz frekvenciájú hangot, ha  

a, a mozdony közelít hozzánk 72 km/h sebességgel, míg mi állunk,   

b, mi a közelítünk az álló mozdonyhoz 72 km/h sebességgel (pl egy gépkocsival),  

c, a mozdony közelít hozzánk 36 km/h sebességgel, miközben mi is megyünk felé ugyanakkora 

sebességgel? 

2, Álló helyzetben hallgatjuk egy hangforrás 1000 Hz frekvenciájú hangját. Megváltoztatja-e az 

észlelt frekvenciát, ha 36 km/h sebességgel fújni kezd a szél a hangforrás irányából? Ugyanez 

lesz-e a válasz, ha eredetileg közeledtünk a hangforrás felé?  

3, Egy hangszóró 2 W hangteljesítménnyel hangot sugároz. Hány dB –nek mérjük a hangot a 

hangszórótól 2 méter távolságban? (I0 = 10-12 W/m2) 

4, Egy hangszóró hangját 90 dB erősségűnek mérjük. Hány dB hangerősséget mérnénk, ha a 

hangszóró hangteljesítményét négyszeresére növelnénk?  

5, Egy adott helyen négy pontszerű hangszóró azonos hangteljesítménnyel hangot sugároz, a 

kibocsátott hangot ekkor 80 dB erősségűnek mérjük. Hogyan változik meg a műszer által 

mutatott érték, ha három hangszórót kikapcsolunk? 

6, Egy hangszóró hangerősségét 1 méter távolságból 90 dB erősségűnek mérjük. Hogyan változik 

meg a műszer által mutatott érték, ha 1 méterrel távolabb visszük a hangforrástól? 

7, Hány dB-lel hangosabb a 0,01 W/m2 intenzitású hang a 0,0005 W/m2 intenzitású hangnál? 

 


